28861

Diário da República, 2.ª série — N.º 183 — 22 de setembro de 2016
do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P., com efeitos
à data da assinatura do presente despacho.

Prof.ª Doutora Ana Cristina Costa Ribeiro Rama, farmacêutica, indicada como representante da Ordem dos Farmacêuticos.

14 de setembro de 2016. — O Secretário de Estado do Emprego,
Miguel Filipe Pardal Cabrita.
209868786

5 de setembro de 2016. — O Conselho Diretivo da Administração
Regional de Saúde do Centro, I. P.: Dr. José Manuel Azenha Tereso, Presidente — Dr. Luís Manuel Militão Mendes Cabral, Vogal — Dr. Mário
Manuel Guedes Teixeira Ruivo, Vogal.
209868397

SAÚDE
Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Aviso n.º 11576/2016
Nos termos do estabelecido na alínea e) do n.º 1 do artigo 112.º,
em conjugação com o disposto no artigo 192.º do Código do Procedimento Administrativo na atual redação aprovada pelo Decreto-Lei
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, ficam notificados os contrainteressados
de que foram interpostos recursos hierárquicos do ato de homologação da lista de classificação final referente ao procedimento concursal comum para recrutamento de trabalhadores com ou sem relação
jurídica de emprego público constituída, visando o preenchimento
de 210 postos de trabalho da carreira especial de enfermagem no
âmbito do mapa de pessoal da ARS Norte, I. P., aberto pelo Aviso
n.º 2412/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 35,
19 de fevereiro de 2013.
Mais se notifica que, pelo prazo de 15 dias, poderão os contrainteressados consultar o processo nas instalações da ARS Norte, I. P., sitas
no Largo Paulo Orósio, 4700-036 Braga, durante as horas normais de
expediente.
Caso entendam deduzir oposição sobre o teor dos recursos, deverá
a mesma ser remetida por carta registada, com aviso de receção,
endereçada ao Conselho Diretivo desta Administração Regional
de Saúde do Norte, I. P., sita na rua de Santa Catarina, n.º 1288,
4000-447 Porto.
13/09/2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
209866022

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Aviso (extrato) n.º 11577/2016
Para os efeitos da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, torna-se público que, por deliberação do Conselho Diretivo
de 14 de setembro p. p., foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à Assistente Graduada Sénior de Medicina Geral
e Familiar, da carreira especial Médica, Maria da Conceição Estrelo
Gomes Sousa Maia, no mapa de pessoal do ACES Baixo Mondego,
desta Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., nos termos do
artigo 99.º da LTFP, produzindo os seus efeitos à data da sua publicação
no Diário da República.
14 de setembro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo,
Dr. José Manuel Azenha Tereso.
209868526
Deliberação n.º 1455/2016
Tendo sido criadas as Comissões de Farmácia e Terapêutica
(CFT-ARS) junto de cada uma das Administrações Regionais de
Saúde, nos termos da Portaria n.º 340/2012, de 25 de outubro,
competindo -lhes proceder ao acompanhamento regular da prescrição, dispensa e utilização de medicamentos, importa agora,
ao abrigo do n.º 2 do artigo 4.º do mesmo normativo, propor a
composição da respetiva CFT-ARS, no âmbito desta Administração Regional de Saúde, o que se faz pela indicação dos seguintes
elementos:
Prof. Doutor Adriano José Carvalho Rodrigues, médico;
Dr.ª Regina Filomena Mesquita Pimentel, médica;
Prof. Doutor Frederico José Teixeira, médico, indicado como representante na CFT-ARS pela Ordem dos Médicos;
Dr.ª Catarina Maria Vicente de Oliveira Coelho, farmacêutica;
Dr.ª Cláudia de Jesus Gouveia Galvão Morais Soares Carqueja, farmacêutica;

Centro de Medicina de Reabilitação da Região
Centro — Rovisco Pais
Aviso (extrato) n.º 11578/2016
Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, do n.º 5, do artigo 46.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela supracitada Lei,
torna-se público que, por deliberação do Conselho de Administração
do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro — Rovisco
Pais, foi autorizada a contratação do trabalhador Filipe Miguel da Silva
Faustino Oliveira, em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, com o início a 14/07/2016, em período
experimental pelo prazo de 90 dias, na sequência de procedimento
concursal publicado pelo aviso de abertura n.º 8415/2015, 2.ª série do
Diário da República, n.º 149, de 3 de agosto de 2015, com a categoria
de Enfermeiro, com o posicionamento remuneratório correspondente
à 2.ª posição remuneratória e ao 15.º nível remuneratório da Tabela
Remuneratória Única, aprovada pela portaria n.º 1553-C/2008, de
31 de dezembro.
13 de setembro de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Victor Manuel Romão Lourenço.
209866582
Aviso (extrato) n.º 11579/2016
Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, do n.º 5, do artigo 46.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela supracitada Lei,
torna-se público que, por deliberação do Conselho de Administração
do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro — Rovisco
Pais, foi autorizada a contratação da trabalhadora Luísa Marlene
Maranhão Cupido, em regime de contrato de trabalho em funções
públicas, por tempo indeterminado, com o início a 14/07/2016, em
período experimental pelo prazo de 90 dias, na sequência de procedimento concursal publicado pelo aviso de abertura n.º 8415/2015,
2.ª série do DR, n.º 149, de 3 de agosto de 2015, com a categoria de
Enfermeira, com o posicionamento remuneratório correspondente à
2.ª posição remuneratória e ao 15.º nível remuneratório da Tabela
Remuneratória Única, aprovada pela Portaria 1553-C/2008, de 31
de dezembro.
13 de setembro de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Victor Manuel Romão Lourenço.
209866517
Aviso (extrato) n.º 11580/2016
Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, do n.º 5, do artigo 46.º
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela
supracitada Lei, torna-se público que, por deliberação do Conselho de Administração do Centro de Medicina de Reabilitação da
Região Centro — Rovisco Pais, foi autorizada a contratação do
trabalhador Elton Manuel Torres Pinho, em regime de contrato de
trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, com o
início a 14/07/2016, em período experimental pelo prazo de 90 dias,
na sequência de procedimento concursal publicado pelo aviso de
abertura n.º 8415/2015, 2.ª série do DR, n.º 149, de 3 de agosto
de 2015, com a categoria de Enfermeiro, com o posicionamento
remuneratório correspondente à 2.ª posição remuneratória e ao

